GRAND
CRU ‘82

REGLEMENT DOUBLETTE RANKING
(PIRAMIDE VORM) PILOT

Augustus 2019

Goedgekeurd door het bestuur op 15 augustus 2019
Inwerkingtredend op 1 oktober 2019

Voor zover in dit reglement niet anders is bepaald, zijn de bepalingen van het toernooireglement
petanque van de NJBB van toepassing.
Artikel 1
Speelseizoen
De Doublette Ranking wordt gespeeld tussen 1 oktober en 30 juni van enig jaar.
Artikel 2
Deelname en toegankelijkheid
2.1
De Doublette Ranking staat open voor 24 doubletten of meer. Bij deelname van minder dan
24 doubletten gaat de ranking niet door.
2.2
De Doublette Ranking staat open voor spelers die lid zijn van de Jeu de Boulesvereniging
Grand Cru”82
2.3
Het bestuur hangt voor 15 augustus de aankondiging voor de Doublette Ranking met de
intekenlijsten op het mededelingenbord.
2.4
Een speler kan zich slechts éénmaal voor de Doublette Ranking opgeven.
2.5
De inschrijftermijn sluit op 20 september.
2.6
Als een team zich heeft aangemeld, verplicht deze zich beschikbaar te houden voor de
uitdagingen betreffende de Doublette Ranking.
2.7
Alle teams worden geacht regelmatig andere teams uit te dagen om de ranking “actief” te
houden.
2.8
Alle teams moeten bereid zijn om een enkele keer op een andere speeldag dan hun vaste
speeldag(en) en/of -tijd(en) een ranking te spelen (zie art 6.3 en 7.10).
2.9
Als teams onderling niet tot overeenstemming komen over een speeldatum beslist het
bestuur.
Artikel 3
Invallers en nieuwe teams
3.1
Elk team mag, alleen bij onverwachte afwezigheid van een van de spelers, drie keer per
speelseizoen een invaller inzetten.
3.2
Deze invaller mag niet reeds al behoren tot een ander team dat voor de Doublette Ranking is
ingeschreven.
Artikel 4
Vervangers
4.1 Spelers waarvan het team tijdens de eerste drie maanden van het speelseizoen uit elkaar valt,
mogen met een gegronde onderbouwing het bestuur verzoeken om in overleg een nieuw team
samen te stellen. Het bestuur neemt hierover en over de plaats van het nieuwe team in de
piramide de uiteindelijke beslissing.
Artikel 5
Spelreglement (RPS)
5.1
De wedstrijden van het Doublette Ranking systeem worden gespeeld volgens het Reglement
voor de PetanqueSport (RPS).
Artikel 6
Uitdagingen.
6.1
Elk team kan in de beginfase een ander team uitdagen of kan uitgedaagd worden door een
team die in een gelijke rang staat.
6.1.1 Als een team wordt uitgedaagd moet deze de uitdaging binnen 7 dagen aannemen.
De teams hebben daarna nog 7 dagen om de uitdaging te spelen.
6.1.2 Als een uitgedaagd team zonder bericht niet op het afgesproken tijdstip verschijnt,
verliest dat team de ontmoeting. De tegenstander gaat een rang omhoog. Het niet
opgekomen team gaat een rang naar beneden.
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6.2
6.3

6.4
6.5

Het aantal te spelen partijen per uitdaging is maximaal drie in een “best of three-systeem”.
Teams bepalen, in overleg, zelf dag en tijdstip waarop gespeeld wordt.
6.3.1 Iedere uitdaging moet vooraf, door beide teams per e-mail gemeld worden bij het
bestuur (e-mail: info@grandcru82.nl).
6.3.2 De termijn van 7 dagen om de ranking te spelen gaat in op het moment dat de
aangenomen uitdaging wordt doorgegeven aan het bestuur.
6.1.7 De uitdaging van de ranking wedstrijden moeten binnen 24 uur door beide teams
gemeld worden aan het bestuur (e-mail: info@grandcru82.nl).
Uitslagen moeten gemeld worden op een daarvoor bestemd briefje dat op het publicatiebord
moet worden opgehangen.
Een team kan pas opnieuw uitgedaagd worden nadat de uitslag van de eerdere uitdaging op
de website staat vermeld.

Artikel 7
Wedstrijdsysteem,
7.1
Afhankelijk van het aantal deelnemende teams wordt de piramide samengesteld.
7.2
Alle teams zijn gelijk, en beginnen allemaal op de onderste trede (rang 8) van de piramide.
7.3
Het wedstijdsysteem bestaat uit twee fases.
1. De startfase.
2. De eindfase.
7.3.1 De startfase begint op 1 oktober. Alle teams starten op rang 8
7.3.2 Vanaf de aanvang (1 oktober) mag elk team een ander team uitdagen of kan
uitgedaagd worden door een team die in een gelijke rang staat. Bij winst ga je in de
beginfase een rang omhoog (rang 7. Bij verlies blijf je op dezelfde rang staan (rang 8).
In de volgende ronde zoek je weer een tegenstander op uit dezelfde rang. Dus de
winnaar zoekt in rang 7, en de verliezer weer in rang 8. Om de doorstroming in de
beginfase te bevorderen zijn er in de rangen 7 en 6 extra plaatsen toegevoegd. Deze
extra plaatsen komen te vervallen zodra de beginfase gereed is.
7.3.3 Bij meer dan 24 deelnemers worden de rangen 8, 7 en 6 naar rato uitgebreid.
7.3.4 De eindfase start zodra de rangen 1 tot en met 4 van de piramide zijn bezet door
teams.
7.3.5 Het bestuur meldt wanneer de eindfase start.
7.4
Omdat er doorstroming mogelijk moet zijn, wordt dan artikel 7.3.3 gewijzigd. Waar je in de
beginfase bij verlies van een uitdaging in dezelfde rang bleef staan, degradeer je in de
eindfase een rang.
7.5
Als een rang vol is en er zijn meer teams die aanspraak maken op een plaats op die rang, valt
het team dat het langst niet actief is geweest en geen uitdaging heeft uitstaan, op deze rang
een rang naar beneden.
7.6
De beide teams op rang 2 dienen een duel te spelen om onderling uit te maken welk team
tegen het team op rang 1 kan uitdagen. De winnaar speelt tegen team 1. De verliezer zakt
naar rang 3.
7.7
Voor elke te spelen wedstrijd in de ranking moet worden geloot om te bepalen welk team als
eerste het but mag uitwerpen.
7.8
Spelers zullen zonder scheidsrechter moeten spelen. Mocht er sprake zijn van een geschil
over bijvoorbeeld een meting, dan kunnen spelers beslissen een ander lid van Grand Cru,
indien aanwezig, als scheidsrechter op te laten treden. Diens uitspraak is bindend.
7.9
Team kunnen op elk moment dat de accommodatie geopend is spelen, met inachtneming van
artikel 7.10. Reserveren van een baan is niet mogelijk. Op drukke tijdstippen kunnen er, in
overleg met het bestuur waarbij vooraf de en het tijdstip bekend zijn, besloten worden banen
voor uitdagingen vrij te houden.
7.10
Doorloting kunnen spelers de baan waarop gespeeld wordt bepalen. In het winterseizoen (1
oktober – 31 maart) wordt er binnen gespeeld. Echter, als beide teams akkoord gaan met het
spelen op een buitenbaan, is dat toegestaan.
7.11
Tijdens het winterseizoen kunnen er op data van Bal in de Zak, NPC-thuiswedstrijden en
interne toernooien geen ranking wedstrijden gespeeld.
Artikel 8
Administratie
8.1
Alle ingeschreven teams worden door het bestuur op een startlijst van elk nieuw speelseizoen
geplaatst.
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8.2

Nadat er wedstrijden gespeeld zijn, worden deze in de piramide verwerkt en gepubliceerd op
de website (www.grandcru82.nl). Dit is de enige plaats waar de piramide geraadpleegd kan
worden en waarop de laatste gespeelde wedstrijden verwerkt zijn. Een maal per week komt
de bijgewerkte lijst op het publicatiebord (dinsdagavond).
8.3
Geplande uitdagingen staan met de datum van de uitdaging in kleur aangegeven op piramide.
8.4
Wedstrijden gepland/gespeeld na 30 juni worden niet meer opgenomen in de piramide.
De stand op 30 juni wordt de eindstand van het seizoen en het team dat op rang 1 staat is voor één
jaar kampioen van de Doublette Ranking.
Artikel 9
Prijzen
Voor het totale prijzengeld voor de Doublette Ranking wordt door het bestuur € 4,- per ingeschreven
deelnemer beschikbaar gesteld (bij 24 inschrijvingen is dit 24 x 8 is € 192). Dit totaal wordt
procentueel over de drie hoogste rangen (zes teams) verdeeld.
Artikel 10
Onvoorziene zaken
10.1
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet en waarin onmiddellijk een voorziening dient te
worden getroffen beslist het bestuur.
10.2
In gevallen waarin geen onmiddellijke voorziening nodig is, beslist het bestuur na overleg.
10.3
Na het nemen van een beslissing als bedoeld in art. 10.1 resp. 10.2, maakt het bestuur
hiervan onverwijld melding aan de belanghebbenden.
Artikel 11
Wijzigingen van dit reglement
Wijzigingen van dit reglement worden vastgesteld door het bestuur.
Artikel 12
Inwerkingtreding
Dit reglement is vastgesteld door het bestuur op 15 augustus 2019 en treedt in werking op 1 oktober
2019
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